
   Tablica z pinezkami do prezentacji wyładowań atmosferycznych – opis stanowiska 

 

Wymagania dotyczące wykonania stanowiska „Tablica z pinezkami do prezentacji wyładowań 

atmosferycznych” w Planetarium – Śląskim Parku Nauki w Chorzowie.  

Założenia konstrukcji stanowiska (16 m2) 

 

Opis stanowiska Tablica z „pinezkami” do prezentacji wyładowań atmosferycznych. 

Tablica z twardego dielektryka o powierzchni około 3 m2 (3m x 1m). Dopuszczamy zmniejszenie 

tablicy do rozmiarów 0,8 m x 2,5m, jeśli będzie tego wymagało dostosowanie stanowiska do 

przeznaczonej na jego budowę powierzchni. Cała tablica będzie pokryta gęstą, regularną siecią 

metalowych (ferromagnetycznych) okrągłych elementów –  metalowymi kapslami lub śrubkami o 

łbach grzybkowych. Muszą być na trwałe połączone z tablicą. Jeśli będą to śruby z nakrętkami po 

drugiej stronie tablicy, należy pamiętać aby rozmiary nakrętek były znacznie mniejsze od łbów. 

Działanie kapsli jest podwójne – po pierwsze lokalizują możliwe wyładowania tylko do powierzchni 

tablicy, po wtóre umożliwiają łatwe umieszczanie i demontaż elementów demonstracji : makiet 

budynków, drzew itp., które wystarczy  wyposażyć w magnesy. Metalowe kapsle nie mogą się ze 

sobą stykać. Przerwy między poszczególnymi kapslami nie powinny przekraczać 1 mm i powinny 

być tak dobrane, by suma przerw między kapslami licząc od górnej listwy do dolnej nie 

przekroczyła 100 mm.   Na górnej i dolnej krawędzi tablicy należy zamocować metalowe listwy.  

Na górną listwę należy podać wysokie napięcie rzędu 100 tys. woltów. Powinno to być napięcie 

wysokiej częstotliwości, jako bezpieczniejsze od napięcia stałego. Dolna listwa powinna zostać 

uziemiona. W suchym powietrzu hali wystawowej między kapslami będzie występowało niemal 

ciągłe wyładowanie.  Wyładowania będą przebiegać pomiędzy pinezkami w sposób chaotyczny. 

Łączna przerwa między łbami kapsli mierzona od górnej do dolnej listwy musi stanowić przerwę, 

jaką będzie mogło pokonać wyładowanie elektryczne. Położenie kapsli powinno być naprzemienne: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Jeśli na kapsle tablicy „nakleimy” przy pomocy magnesu powierzchniowego – takiego jak na 

lodówkę – kształt np. domek, chmurkę, drzewko lub maszt, wyładowania staną się bardziej 

kierunkowe – skrócimy bowiem  przerwę jaką ma do pokonania wyładowanie. Im wyższy (dłuższy) 

element nakleimy na tablicę – drzewo, wieża, maszt, tym bardziej w jego stronę skierują się 

wyładowania. Pozwoli to pokazać z jednej strony ochronną rolę wysokich budowli dla znajdujących 

się w pobliżu niższych budynków, z drugiej zaś uświadomi dlaczego nie należy zatrzymywać się  



podczas burzy w pobliżu drzew. Wśród elementów do naklejania powinny być również domki 

otoczone drutem – piorunochronem. Będzie to element dydaktyczny, pokazujący w jaki sposób 

piorunochrony spełniają swoją role ochronną (oraz jak działa klatka Faradaya, którą będzie można 

obejrzeć na innym stanowisku). Tablica zostanie zawieszona na ścianie w taki sposób, aby dolna 

krawędź znajdowała się na wysokości około 1 m. Należy zabezpieczyć ścianę za tablicą 

odpowiednim izolatorem.  

  

Do naklejania różnych elementów na tablicę trzeba będzie zatrudnić robota. Stanowisko z wysokim 

napięciem będzie niebezpieczne dla zwiedzających. Nie mogą dotykać tablicy z wysokim 

napięciem. Dlatego wyręczy ich w tym maszyna.  Można uzyskać interaktywność stanowiska przez 

umożliwienie zwiedzającym sterowania robotem – na tablecie zwiedzający wybierze element, jaki 

ma zostać naklejony na tablicę oraz wskaże obszar, w którym robot ma dany element nakleić. 

Robot automatycznie wyłączy napięcie na tablicy, pobierze z zasobnika odpowiedni element, naklei 

element na tablicę, a następnie ponownie włączy napięcie. Kierunki wyładowań ulegną zmianom w 

zależności od tego co pojawi się na tablicy: domek, chmurka, wieża czy maszt. Po naklejeniu 

elementu robot powinien usunąć się z pola widzenia zwiedzających, żeby nie zasłaniać sobą 

działania tablicy. Na koniec sesji, robot zdejmie z tablicy wszystkie elementy i będzie oczekiwał  

następnych zwiedzających. Czas trwania jednej sesji nie może przekraczać 10 min. Stanowisko 

będzie odwiedzane przez grupy 10 osobowe co 10 min. Cały cykl jednej sesji musi uwzględniać 

następujące etapy pokazu:  

- włączenie „czystej tablicy i obserwacja chaotycznych wyładowań – około 30 sek. 

- naklejanie kolejnych elementów na tablicę – około 5 min. 

- resetowanie stanowiska – około 2 min. 

- czas na przejście grupy do kolejnego stanowiska – około 2 min. 

  

Wyładowania wysokiego napięcia powodują powstawanie szkodliwych gazów: tlenku azotu, 

dwutlenku azotu i ozonu. W związku z tym wokół stanowiska z tablicą do prezentacji wyładowań 

atmosferycznych musi zostać stworzona strefa bezpieczeństwa. Należy stanowisko otoczyć szklaną 

ścianą z zadaszeniem. Stworzenie takiej „klatki” pozwoli uchwycić i odprowadzić niebezpieczne 

gazy wytwarzane podczas wyładowań wysokiego napięcia: NO, NO2 oraz O3.  

Klatka także będzie stanowiła bezpieczne odgrodzenie widzów od pracującego robota. 

Urządzenie do naklejania i zdejmowania elementów (robot) mogłoby poruszać się na 

odpowiednich szynach tak, aby miało dostęp do każdego miejsca na tablicy, a jednocześnie aby 

mogło usuwać się z pola widzenia zwiedzających.  

Zasobnik z elementami do naklejania na tablicę może się znajdować poza tablicą, gdzie będzie 

wyjeżdżał robot usuwając się z pola widzenia oraz gdzie będzie znajdowała się jego pozycja 

oczekiwania na kolejny rozkaz z tabletu sterującego. Zasobnik może również znajdować się pod 

tablicą na całej jej długości lub może jeździć razem z robotem na szynach. Stamtąd robot będzie je 

przenosił na tablicę, a po zakończeniu sesji przeniesie znowu do zasobnika. 

 

Problemy do rozwiązania: 

 

1. Na razie nie ma podanych rozmiarów magnesów mocowanych do tablicy oraz ich liczby, która 



determinuje wymiary pola odkładczego. Należy określić skok elementów wykonawczych. 

2. Niezbędna jest identyfikacja strefy bezpieczeństwa, ochrona przed wpływem wyładowań oraz 

zastosowanie szczotek (pasków) do zdejmowania ładunków elektrostatycznych z napędów oraz 

chwytaka.  

3. Należy określić jak zabezpieczyć instalacje znajdujące się w pobliżu tablicy przed szkodliwym 

wpływem wyładowań i zjawisk indukcyjnych. 

4. Wyładowania elektryczne będą źródłem trujących gazów: ozonu i tlenków azotu, które należy 

usuwać odpowiednio skonstruowaną wentylacją. Jak powinien zostać skonstruowany system 

„omywania” tablicy świeżym powietrzem oraz usuwania powstających gazów, 

5. Wyznaczenie przestrzeni niezbędnej na zabudowę całego stanowiska (miejsce na szafę 

sterowniczą robota, wydzielone strefy bezpieczeństwa). Stanowisko powinno być odgrodzone od 

reszty hali „płotem” z płyt z przezroczystego materiału o wysokości około 180-200 cm. 

6. Należy określić sposób komunikacji ze stacją zrobotyzowaną; transmisja  przewodowa  lub 

bezprzewodowa. 

7. Wymagane pamiętanie bieżącego stanu tablicy, który ma być prezentowany na tablecie, 

ponieważ stan tablicy powinien być zawsze zgodny z tym co jest prezentowane użytkownikowi na 

tablecie. Będzie konieczne uzupełnianie/walidowanie informacji przy pomocy algorytmów 

rozpoznawania obrazów, a co za tym idzie będzie niezbędne zastosowanie podukładu z kamerą 

obserwującą stan tablicy (lub inne rozwiązanie). Nie można doprowadzić do naklejania jednych 

elementów na drugie – zwiedzający z pewnością podejmą takie próby. 

8. „Tablet „ sterujący” musi mieć zabezpieczenie, by zwiedzający nie mogli wejść do ustawień 

systemowych. 

9. Określić rodzaj powielacza wysokiego napięcia.  

10. Proponujemy, by kształty domków „nie zabezpieczonych” piorunochronem (bez obwódki z 

drutu) miały wbudowany element przewodzący, pozwalający zaobserwować przejście wyładowania 

przez środek budynku.  

11. Określić rodzaj bezpiecznego połączenia stanowiska z tabletem, uniemożliwiający przedostanie 
się wysokiego napięcia na tablet. Np. złącze światłowodowe lub bezprzewodowe lub inne.  


